สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2558
กรมเจาทา
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
ซื้อกระดาษถ/ายเอกสาร

จํานวน 3,000 รีม
(สําหรับหน/วยงานภายในกรมเจาท/า

2

ซื้อกล/องกระดาษสําเร็จรูป ชนิด 5 ชั้น

จํานวน 300 ใบ

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

280,875.00 280,875.00 ตกลงราคา 1.บจก.รีมส7 แอนด7 โรลส7
280,875.- บาท
2.ราน เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง
290,505.- บาท
3.บจก.อีซี่ ออฟฟ>ศ แอนด7 โปรดักส7
304,950.- บาท
12,519.00 12,519.00 ตกลงราคา 1.หจก.ยชญ7ตะวัน เอ็นจิเนียริ่ง
12,519.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

บจก.รีมส7 แอนด7 โรลส7
280,875.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/1
19 ตุลาคม 2558

หจก.ยชญ7ตะวัน เอ็นจิเนียริ่ง
12,519.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ ซ/2559/2
29 ตุลาคม 2558

1.บจก.อีซี่ ออฟฟ>ศ แอนด7 โปรดักส7
802.50 บาท
2.เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง 642.- บาท

เสนอราคาต่ําสุด

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2559/1

2.บจก.โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางประอิน

3

ซื้ออุปกรณ7บันทึกขอมูล

1,444.50

1,444.50 ตกลงราคา

(FLASH DRIVE) และ แผ/น CD-R

1.อุปกรณ7บันทึกขอมูล (FLASH DRIVE)

802.50

2.แผ/น CD-R

642.00

802.50 บจก.อีซี่
เอส.ที.ดี.
642.00 เอส.ที.ดี.
รานเลิศทวีกิจ

4

ซื้อวัสดุทําแท/นสําหรับวางเครื่องสักการะ

และติดปRายชีวประวัติกัปตัน จอห7น บุช
จํานวน 14 รายการ

58,882.10

58,882.10 ตกลงราคา

13,482.- บาท
1.เอส.ที.ดี.เทรดดิ้ง 1,508.70.- บาท
2.รานเลิศทวีกิจ 802.50 บาท
3.บจก.อีซี่ ออฟฟ>ศ แอนด7 โปรดักส7
802.50 บาท
802.50 บาท
966.70 บาท
642.- บาท
802.50 บาท
1.หจก.ประสิทธิ์นคร
58,882.1 บาท
2.หจก.เกษมภณฑ7แมชชั่นเนอร7รี่
64,167.90 บาท

29 ตุลาคม 2558

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2559/2
29 ตุลาคม 2558

802.50 บาท
642.- บาท
หจก.ประสิทธิ์นคร
58,882.1 บาท

ที่ 1/2559/1
26 ตุลาคม 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2558
กรมเจาทา
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

1

จางเหมาจัดทําไวนิล ประชาสัมพันธ/เดินเรือชาและเบา

96,300.00

96,300.00 ตกลงราคา หจก.เอเอ็นที คอร/ปอเรชั่น
96,300.- บาท

หจก.เอเอ็นที คอร/ปอเรชั่น
96,300.- บาท

2

จางเหมาจัดทําหัวหมุดหลักฐาน(ทองเหลือง)แผนที่หมุด

97,905.00

3

GPS จํานวน 300 ตัว
จางเหมาจัดพิมพ/แบบพิมพ/ สมุดสนามการรังวัดระดับ

25,252.00

4

จํานวน 400 เลCม
จางเหมาจัดพิมพ/แบบ พ.3101

97,905.00 ตกลงราคา บจก.เค.ซัพพลาย เซน
97,905.- บาท
25,252.00 ตกลงราคา หจก.ส.มงคลการพิมพ/
25,252.- บาท
8,025.00 ตกลงราคา รานโสภณการพิมพ/
8,025.- บาท

บจก.เค.ซัพพลาย เซน
97,905.- บาท
หจก.ส.มงคลการพิมพ/
25,252.- บาท
รานโสภณการพิมพ/
8,025.- บาท

ใบเบิก - ใบสCงคืน จํานวน 100 เลCม

8,025.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/1
14 ตุลาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/2
22 ตุลาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/3
19 ตุลาคม 2558
มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจางเลขที่ จ/2559/4
30 ตุลาคม 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนตุลาคม 2558
กรมเจาทา
วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ลําดับที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
เช-าบริการระบบวงจรเครือข-ายเพื่อเชื่อมต-อ

สัญญาณ CCTV แม-น้ําเจาพระยา
โดยวิธีพิเศษ

วงเงิน
งบประมาณ

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

6,373,455.00 6,373,455.00 วิธีพิเศษ บจก.ทรู ยูนิเวอร:แซล คอนเวอร:เจนซ:
6,373,455.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
บจก.ทรู ยูนิเวอร:แซล คอนเวอร:เจนซ:

6,373,455.- บาท

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง

มีผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งเช-าเลขที่ ช/2559/1
28 ตุลาคม 2558

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…ตุลาคม 2558....
หน1วยงาน....กรมเจาท1า....
วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลําดับ
ที่

วงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง

ราคากลาง

1 ประกวดราคาจางเหมาสํารวจออกแบบ
สําหรับโครงการขุดลอกและบํารุงรักษา
แม=น้ําสายหลักและแม=น้ําสาขา

7,376,000.-

7,385,400.-

e-bidding 1. บจก. จีโอแมพ เซอร*เวย*
เสนอราคา 5,920,000.- บาท

1. บจก. จีโอแมพ เซอร*เวย*
วงเงิน 5,920,000.- บาท

2 ประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษาและ

2,300,000.-

2,300,000.-

e-bidding 1. บจก.คอมพิวเตอร*ยูเนี่ยน

1. บจก.คอมพิวเตอร*ยูเนี่ยน
วงเงิน ๒,๒๖๕,๒๔๐.- บาท

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

เสนอราคา 2,288,600.- บาท

ซ=อมแซมอุปกรณ*คอมพิวเตอร*ส=วนภูมิภาค

3 ประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (โครงการพัฒนา
และปรับปรุงระบบงาน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินการ)

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

3,235,000.-

3,235,000.-

e-bidding 1. บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส*

เสนอราคา 3,099,790.- บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจาง

1. บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส*
วงเงิน 3,078,000.- บาท

แบบ สขร.1

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

ถูกตองครบถวน 1/2559/สกม.
และเป:นผูมีสิทธิ 13 ต.ค. 2558
เสนอราคารายเดียว
ถูกตองครบถวน

3/2559/พย.

และเป:นผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

29 ต.ค. 2558

ถูกตองครบถวน
และเป:นผูมีสิทธิ

2/2559/สกม.
28 ต.ค. 2558

เสนอราคารายเดียว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป*งบประมาณ 2558 กรมเจาท0า
เดือน ตุลาคม 2558

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ

e-bidding 1. บจก.เอเชีย คอนซัลแตนท/

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. บจก. จีโอแมพ เซอร/เวย/
เสนอราคา 5,920,000.- บาท

ถูกตองครบถวน 1/2559/สกม.
และเป;นผูมีสิทธิ 13 ต.ค. 2558
เสนอราคารายเดียว

1 ประกวดราคาจางเหมาสํารวจออกแบบ 7,376,000.สําหรับโครงการขุดลอกและบํารุงรักษา
แม>น้ําสายหลักและแม>น้ําสาขา

7,385,400.-

2

ประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษาและ
ซ>อมแซมอุปกรณ/คอมพิวเตอร/
ส>วนภูมิภาค

2,300,000.-

2,300,000.-

1. บจก.ยิบอินซอย
2. บจก.คอมพิวเตอร/ยูเนี่ยน
3. บจก.ออลเทลเน็ตเวิร/ค
4. บมจ.โอเพ>น เทคโนโลยี่
5. บจก.เอ.แอนด/ มารีน(ไทย)
6. บจก.อู>ปราการกลการ
7. หจก.นวลจิราพาณิชย/
8. หจก.พิษณุโลก เทคโนโลยี

1. บจก.คอมพิวเตอร/ยูเนี่ยน
1. บจก.คอมพิวเตอร/ยูเนี่ยน
เสนอราคา 2,288,600.- บาท วงเงิน ๒,๒๖๕,๒๔๐.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเป;นผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

3/2559/พย.
29 ต.ค. 2558

3

ประกวดราคาจางเหมาบํารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินการ)

3,235,000.-

3,235,000.-

1. หจก.เฟเวอร/ริทดีไซน/
2. บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส/
3. บจก.สยาม ทีซี เทคโนโลยี
4. บจก.ส.แสง กรุPป
5. บจก.ออลเทลเน็ตเวิร/ค

1. บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส/
1. บจก.ซีดีจี ซิสเต็มส/
เสนอราคา 3,099,790.- บาท วงเงิน 3,078,000.- บาท

ถูกตองครบถวน
และเป;นผูมีสิทธิ
เสนอราคารายเดียว

2/2559/สกม.
28 ต.ค. 2558

2. บจก.แลนด/ แอนด/ ซี เซอร/เวย/
คอนซัลแตนท/
3. บจก.จีโอแมพ เซอร/เวย/
4. บจก.อู>ปราการกลการ
5. บจก.ไทสํารวจ
6. หจก.บี.ดับบลิว.บี
7. กิจการร>วมคา เอพีดีเอส

1. บจก. จีโอแมพ เซอร/เวย/
วงเงิน 5,920,000.- บาท

รายงานผลการจัดซื้อจัดจัดจาง ป*งบประมาณ 2558 กรมเจาท0า
เดือน ตุลาคม 2558

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อผูซื้อแบบ

6. บมจ.อเพ>น เทคโนโลยี่
7. บจก.เอ.แอนด/ มารีน(ไทย)
8. บจก.อู>ปราการกลการ
9. บจก.ไทยมารีน ดีเวลลอปเมนท/

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ
ซื้อหรือจาง

